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 چکیده
تبانی میان واحدهاي اقتصادي از موضوعاتی اسـت کـه از آغـاز پیـدایش حقـوق رقابـت       

هـاي ضـد    عنوان یکـی از رویـه  ) میالدي 1957در طول نیم قرن اخیر از سال (اتحادیه اروپایی 
در کشور مـا نیـز بـه دنبـال      .رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است

قـانون اصـالح    44سازي در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده  اتخاذ روند خصوصی
ایـران و   موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی 

، تبانی میان واحـدهاي  25/3/1387مصوب  )44(اصل چهل و چهارمهاي کلی  ي سیاستاجرا
که آثار احصاء شده در ماده مذکور را به دنبال داشته باشـد ممنـوع  اعـالم گردیـده      اقتصادي
  .است

مطالعــه تطبیقــی مفهــوم تبــانی میــان واحــدهاي افتصــادي، شــرایط تحقــق و آثــار آن بــر  
هاي آنان از دیـدگاه حقـوق رقابـت اروپـایی و قـوانین       واحدهاي مذکور و اقدامات و فعالیت
  .دهد ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می

  

    .JEL :K21بندي  طبقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ä  ع(دانشگاه امام حسین عضو هیات علمی( 

 87 - 117، 1389، پاییز 56فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 
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  مقدمه
 هـاي  به فاصله کوتاهی پس از خاتمـه جنـگ دوم جهـانی سـه پیمـان مهـم میـان کشـور        

به امضاي تعدادي  1951اولین پیمان، معاهده پاریس بود که در سال . اروپائی منعقد گردید
تشـکیل  » جامعه فوالد و ذغال سـنگ اروپـایی  «از کشورهاي اروپائی رسید و به موجب آن 

منعقـد و طـی آن   » معاهده اتمی اروپایی« تحت عنوان 1957عهد نامه دوم نیز در سال  1.شد
در سال » پیمان رم« باالخره معاهده معروف به  2.ایجاد گردید» اروپایی  جامعه انرژي اتمی«

کشور اروپایی رسید  که به موجب آن جامعه اقتصـادي   7در شهر رم ایتالیا به امضاي  1957
  3.اروپایی که بعدها به جامعه اروپایی تغییر نام یافت، تشکیل گردید

تحادیـه اروپـایی طـی  فصـل اول از     اصول و قواعد حقوقی مربوط به رقابت تجاري درا
این فصل مشتمل بر دو بخش بوده و بخش اول . عنوان ششم معاهده اروپایی بیان شده است

مربوط به مقررات راجع به واحدهاي اقتصادي و بخش دوم آن نیـز   86تا  81آن شامل مواد 
  .ستهاي دولتی اختصاص یافته ا باشد به  موضوع کمک می  89تا  87که شامل مواد 

اقتصادي را بـه دو   هاي اغلب نویسندگان حقوق رقابت اروپایی مقررات مربوط به واحد
دسته اول که حاوي قواعد ماهوي حقوق رقابت تجـاري هسـتند،    کنند میدسته کلی تقسیم 

باشد و دسته دوم نیز موادي هستند که در بردارنده  می معاهده 82و  81این دسته شامل مواد 
 83این مقررات طی مـواد  . به نحوه اجراي قواعد ماهوي فوق میباشند مقررات شکلی راجع

   4.بیان شده است 86تا 
موضوع بحث بخش اول مقالـه حاضـر تبیـین مفهـوم تبـانی میـان واحـدهاي اقتصـادي،         

در ایـن بخـش تـالش شـده     . شرایط تحقق و آثار آن از دیدگاه حقوق رقابت اروپایی است
  . هده اروپایی، موضوعات فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردمعا 81است با استناد به ماده 

  44مقررات مربوط به ممنوعیت تبانی میان واحدهاي اقتصادي در کشـور مـا طـی مـاده     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. European Coal  and Steel Community (ECSC) (1951). 
2. Euratom Treaty (1957), European Atomic Energy Community. 
3.Treaty of Rome (1957), European Economic Community  . 

  :براي مطالعه بیشتر مراجعه کنید به .4
Alison Jones & Brenda Sufrin, EC Competition Law, second edition, Oxford University 

Press, (2004), pp 80- 95 . 
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قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري  
بیـان   25/3/1387مصوب  )44(ارماصل چهل و چههاي کلی  ي سیاستایران و اجرا اسالمی
به رغم روند موجود در اتحادیه اروپایی از یکسو و از سوي دیگر گذشت بـیش  . شده است

از یک سال از زمان تصویب قانون مذکور در کشور مـا، متاسـفانه تـاکنون شـوراي رقابـت      
 ناین قانون که رکن و بازوي اصلی اجراي مقررات رقـابتی مـذکور در آ    53موضوع ماده 

باشد تشکیل نشده و به تبع آن نیز اجـراي ایـن مقـررات از جملـه ممنوعیـت تبـانی میـان         می
بخـش دوم مقالـه بـه تبیـین مقـررات مربـوط بـه        . واحدهاي اقتصادي عملی نگردیده اسـت 

تـذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بررسـی       . موضوع بحـث در حقـوق ایـران اختصـاص دارد    
با بر آراي قضایی صادره از سـوي  نهادهـاي قضـایی    موضوع در حقوق اتحادیه اروپایی غال

در حالی که در بخش مربوط به حقوق داخلی بـه لحـاظ عـدم    . اتحادیه اروپایی مبتنی است
 ایـن رونـد  . حقوقی استوار است هاي اجراي مقررات رقابتی عمده مطالب بر تجزیه و تحلیل

آشـنایی محققـان، دانـش    و تطبیقـی موضـوع موجبـات    اي  ه مقارنـه عـ تواند در عـین مطال  می
  .و مجریان مقررات رقابتی را در کشور ما فراهم سازد کنندگان پژوهان، تدوین

  تبانی میان واحدهاي اقتصادي از منظر حقوق رقابت اروپایی .1
 81مستند قانونی ممنوعیت تبـانی میـان واحـدهاي اقتصـادي در اتحادیـه اروپـایی مـاده        

  :دارد می این ماده مقرر. معاهده اروپایی است
هـاي صـنفی واحــدهاي    کلیـه توافقـات میـان واحـدهاي اقتصــادي، تصـمیمات اتحادیـه      

هاي عضو را تحت تـاثیر قـرار    هاي هماهنگ،که بتواند تجارت میان دولت اقتصادي  و رویه
داده و هدف یا تاثیر آنها جلوگیري، ایجاد محدودیت یا اخالل در جریـان رقابـت در بـازار    

  :است، به خصوص آنهایی کهمشترك باشد، ممنوع 
سایر شـرایط تجـاري را   هاي خرید یا فروش یا  به طور مستقیم یا غیر مستقیم قیمت: الف

  .تثبیت نماید
  .ي را محدود یا کنترل نمایدگذار تولید، بازارها، توسعه فنی یا سرمایه: ب

  .ازار یا مبادي عرضه را تقسیم کندب: ج 
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از طرفهـاي تجـاري شـرایط متفـاوتی را اعمـال      راجع به معـامالت همسـان بـا برخـی     : د
  .عد رقابتی قرار گیرندشود طرفهاي مذکور در شرایط نامسانمایدکه موجب 

ها را مشروط به قبول تعهدات مـازادي نمایـد کـه بـه      انعقاد قرارداد با برخی از طرف: هـ
  .لحاظ ماهیت یا مطابق عرف تجاري ارتباطی با موضوع قرارداد نداشته باشد

هر نوع توافق یا تصمیمی که به موجب این ماده ممنوع شده است، بـه خـودي خـود     -2
  .باطل خواهد بود 

  :این ماده ممکن است راجع به موارد زیر غیر قابل اجرا اعالم گردد 1مقررات بند  -3
  .اع توافقات میان واحدهاي اقتصاديهر توافق یا انو -
  .صنفی واحدهاي تجاري هاي هر تصمیم یا انواع تصمیمات اتحادیه -
  .هماهنگ هاي هر رویه هماهنگ یا انواع رویه -

که در پیشرفت تولید یا توزیع کاالها یا ارتقاي  پیشرفت فنی یا اقتصـادي سـهیم بـوده و    
  :از منافع حاصله از آنها عاید مشتریان شده واي  سهم عادالنه

نیسـتند، بـه واحـدهاي      ی راکه براي نیل به مقاصد مذکور ضروري یها محدودیت) الف(
  اقتصادي مربوطه تحمیل نکرده؛

موجب برخورداري واحدهاي اقتصادي مذکور از امکان حـذف رقابـت در بخـش    )ب(
  1.از تولید محصول مورد نظر نگردداي  مالحظه قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The following shall be prohibited as incompatible with the common market: 

1. All agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and 
concerted practice which may affect trade between Member States and which have as 
their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the 
common market, and in particular those which: 

     (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; 
    (b) limit or control production, markets , technical development, or investment; 
    (c) share markets or sources of supply; 
    (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, 

thereby placing     them at a competitive disadvantage; 
    (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of 

supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, 
have no connection with the subject of such contracts. 

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this articles hall be automatically 
void. 

3. The provisions of paragraph1 may,  however, be declared inapplicable in the case of: 
    - any agreement or category of agreements between undertakings, 
    - any decision or category of decisions by associations of undertakings, 
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  :این ماده از سه قسمت تشکیل شده است

  اعالم ممنوعیت : قسمت اول
در ( به موجب بند اول این ماده هرگونه تبانی میان واحدهاي اقتصـادي در قالـب توافـق    

، تصـمیمات  )کلیه اشکال آن اعم از قراردادهاي کتبی یـا شـفاهی و رسـمی یـا غیـر رسـمی      
هماهنـگ کـه هـدف یـا تـاثیر آن       هـاي  صـنفی واحـدهاي تجـاري و یـا رویـه      هـاي  اتحادیه

اد محـدودیت بـراي آن و یـا مختـل نمـودن آن باشـد و       جلوگیري از رقابت در بازار یا ایجـ 
هاي عضو اتحادیه را تحت تـاثیر قراردهـد، ممنـوع شـناخته شـده       بتواند تجارت میان دولت

مصادیق مذکور در این ماده با توجه به سیاق عبارت آن به صورت تمثیلی بیـان شـده   . است
  .است

  اعالم بطالن: قسمت دوم
هماهنگ  هاي ه اروپایی کلیه توافقات، تصمیمات و رویهمعاهد 81ماده  2به موجب بند 

علیـرغم تصـریح بـه بطـالن توافقـات،      . باشـند  مـی  بـه خـودي خـود باطـل     1مذکور در بنـد  
این ماده، دیوان دادگستري اتحادیـه   2در بند  1هماهنگ مشمول بند  هاي تصمیمات و رویه

که مانع رقابت یا محدودکننده  اروپایی بر این اعتقاد است که صرفا آن بخش از موارد فوق
آن بوده و یا موجب اخالل در رقابت گردد، باطل خواهد بود و این بطالن به کلیت توافـق،  
تصمیم یا رویه هماهنگ قابل تسري نخواهد بود مگر آن که ماهیت توافق،تصمیم یـا رویـه   

ین صـورتی  معاهـده نباشـد، در چنـ    81مـاده   1هماهنگ قابل انفکاك از بخش مغایر با بنـد  
  1.کلیت اقدامات مذکور در معرض بطالن قرار خواهد گرفت

                                                                                                                             
    - any concerted practice or category of concerted practices, 
Which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting 

technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, 
and which does not: 

  (a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the 
attainment of these objectives; 
  (b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a 

substantial part of the products in question.  
  :نظریه دیوان دادگستري اروپایی در  راي پرونده زیر ارائه شده است.1

 Societe La Technique Miniere v. Maschinebau GmbH [1966] ECR 234 [1966]-  
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  استثنائات قانونی: قسمت سوم
این مـاده در خصـوص    1ممکن است ممنوعیت مذکور در بند  81ماده  3به موجب بند 

 3عبـارت بنـد   . برخی توافقات یا تصمیمات و یا رویه هماهنگ غیر قابل اجرا اعـالم گـردد  
 که این اعالم چگونـه و توسـط چـه مرجعـی انجـام     کند  میذهن ایجاد فوق این سوال را در 

  پذیرد؟ می
معاهـده   83در پاسخ به این سوال باید گفت که شـوراي اروپـایی کـه بـه موجـب مـاده       

مورد نیاز براي اجراي قواعد رقابتی مذکور در مـواد   هاي هنام آیینمسئولیت تهیه و تصویب 
ه نامـ  آیـین بـا تصـویب    1962این شـورا در سـال    1.معاهده اروپایی را بر عهده دارد 82و 81

کمیسـیون اروپـایی    2.این اختیار را منحصرا به کمیسیون اروپایی محول نمـود  62/17شماره 
: هـا بـر دو نـوع هسـتند     معافیـت ایـن    .دکن می صادر 3»معافیت«استثنائات مذکور را در قالب 

در موردیـک قـرارداد،    یاختصاصـ طـور   بهشود که  می به معافیتی اطالق 4»معافیت انفرادي«
هـاي ملـی کشـورهاي عضـو      تصمیم یا رویه هماهنگ توسط کمیسیون اروپـایی یـا دادگـاه   

، تصـمیمات  راجع به انواع خاصی از توافقـات  5»کلی هاي  معافیت«در مقابل . شود می صادر
ه نامـ  آیینباشد که صرفا توسط کمیسیون ارو پایی آن هم در قالب  می هماهنگ هاي یا رویه

    6.گردد تعیین و اعالم می
درگفتـار اول اشـکال تبـانی میـان     . مباحث این بخـش در سـه گفتـار تنظـیم شـده اسـت      

بطـالن   پـس از آن در گفتـار دوم شـرایط ممنوعیـت و    . شود می واحدهاي اقتصادي  مطالعه
و استثنائات مربوط به  ها تبانی میان واحدهاي اقتصادي بیان شده و در گفتار سوم نیز معافیت

  .آن توضیح داده خواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.The appropriate regulations or directives to give effect to the principles set out in Articles 

81 and 82 shall be laid down by the Council, acting by a qualified majority on a proposal 
from the Commission and after consulting the European Parliament.  

  : در دسترس است  شوراي اروپا در نشانی اینترنتی زیر 62/17 هآیین نامه شمار.2-
 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31962R0017:EN:HTML-http://eur  

3. Exemption  
4. Individual exemption  
5. Block exemption  

  :براي مشاهده عناوین و متن آیین نامه هاي معافیتهاي کلی صادره از سوي کمیسیون اروپایی به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمایید .6
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/legislation.html 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/legislation.html
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  اشکال تبانی میان واحدهاي اقتصادي  . 1-1
اقتصـادي در سـه    هاي معاهده اروپایی اشکال مختلف تبانی میان واحد 81در صدر ماده 

ایـن مـوارد شـامل توافقـات میـان واحـدهاي اقتصـادي،        .  نوع مختلـف احصـاء شـده اسـت    
هماهنـگ میـان واحـدهاي     هـاي  صنفی واحدهاي اقتصـادي و رویـه   هاي تصمیمات اتحادیه

ضدرقابتی  هاي رسد براي شناخت بهتر اشکال مختلف تبانی اما به نظر می. باشد می اقتصادي
  . اروپایی روشن شود ابتدا الزم است مفهوم واحد اقتصادي از دیدگاه حقوق رقابت

امـا ایـن واژه بـه    . درمتن معاهده اروپایی تعریف نشده اسـت  1»واحد اقتصادي«اصطالح 
دفعات درآراء و تصمیمات متخـذه توسـط دیـوان دادگسـتري و کمیسـیون اروپـایی مـورد        

برا ي شناخت مفهوم این اصـطالح بـه تعـدادي از آراء و    . تفسیر و تعریف قرار گرفته است
  .شود می ذکور اشارهتصمیمات م

آمـده اسـت کـه از دیـدگاه      2در فرهنگ واژگان تخصصـی رقابـت کمیسـیون اروپـایی    
اقتصادي نظیر عرضه  هاي حقوق رقابت اروپایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به فعالیت

کاال یا خدمات به بازار خاصی اشتغال داشته باشد، بدون در نظر گرفتن ماهیـت حقـوقی یـا    
اعـم ازاینکـه قصـد تحصـیل     . گـردد  می نحوه تامین منابع مالی آن، واحد اقتصادي محسوب

 همچنین عمومی یا دولتی بودن واحـد اقتصـادي آن را  . منافع اقتصادي داشته یا نداشته باشد
  3.از شمول عنوان مذکور مستثنی نخواهد ساخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در برخی از تالیفات فارسی مربوط به حقوق . است Undertaking) (ترجمه فارسی واژه التین » واحد اقتصادي«اصطالح  .1

الیحه یک فوریتی اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  رقابت و همچنین در فصل نهم 
معروف به الیحه اجراي سیاستهاي  قانون اساسی،) 44(جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي کلی  اصل چهل و چهارم 

اما به نظر میرسد با توجه به ادبیات حقوق داخلی . استفاده شده است» بنگاه«کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از واژه 
  .ارجح باشد» واحد اقتصادي«استفاده از واژگان ترکیبی 

2. Glossary of  Terms Used in EU Competition Policy 
  :ر در نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی استفرهنگ مذکو

Ec.europa.eu/Competition/Publications/Gossary_en.pdf   
از سـوي کمیسـیون    1998براي مطالعه بیشتر مراجعه کنید به اعالمیه کمیسیون اروپایی در مورد مفهوم واحد اقتصادي که در سال  .3

روزنامـه رسـمی اتحادیـه اروپـایی       OJ C66 2.3.1998ن زیر در شـماره   این اعالمیه تحت عنوا. مذکور منتشر گردیده است
  :منتشر شده است

Commission Notice on the Concept of Undertakings Concerned 
  :براي دسترسی به تمامی شماره هاي روزنامه رسمی اتحادیه اروپایی به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en   

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
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دیوان دادگستري اتحادیه اروپایی هم تفسیر موسعی را از مفهوم واحد اقتصادي در نظر 
بر تفسیر موسع خود از واژه واحـد  » هافنر و السر علیه ماکروتون«این دیوان در پرونده . دارد

نظر گرفتن ماهیت حقوقی یـا روش  اقتصادي تاکید و اعالم نمود که واژه مذکور، بدون در 
و شیوه تامین منابع مالی، به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیـت اقتصـادي اشـتغال    

   1.شود می دارند، اطالق
دیوان همچنین در راي دیگري کسب سود به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی مشـغول  

انجـام فعالیـت اقتصـادي و یـا      و نیز هدف و مقصود از تاسیس آن براي 2به فعالیت اقتصادي
از . را موثر در تعریـف واحـد اقتصـادي ندانسـته اسـت      3هاي غیراقتصادي براي انجام فعالیت

 هـاي  نظر دیوان تنها معیار و مالك براي تشـخیص واحـد اقتصـادي، اشـتغال آن بـه فعالیـت      
م بـا کسـب   اقتصادي نظیر عرضه کاال یا خدمت به بازار است، اعم از اینکه این فعالیـت تـوا  

سود بوده یا نباشد و یا اینکه واحد مذکور براي انجام فعالیت اقتصادي یا غیرآن ایجاد شـده  
   4.باشد

با توجه به اینکـه دیـوان و کمیسـیون اروپـایی معیـار عملـی و عینـی اشـتغال بـه فعالیـت           
اقتصادي را براي تشخیص واحدهاي اقتصادي به کار بـرده و سـایر عوامـل دیگـر از جملـه      

ــک ــوثر درآن ش ــوقی را م ــت حق ــی ل و ماهی ــذکور     نم ــع م ــت مراج ــین جه ــه هم ــد، ب  دانن

  انـد  در آراي مختلف خود بـا تفسـیر موسـع از مفهـوم واحـد اقتصـادي تـا آنجـا پـیش رفتـه          
ــرا      ــدگان اپــ ــر خواننــ ــاتی نظیــ ــخاص و موسســ ــه اشــ ــاري 5کــ ــات تجــ   ، 6، موسســ

وکــالي  ،9و تخصصــیاي  ،موسســات حرفــه 8بــازي هــاي ،کلــوپ7کشــاورزي هــاي تعــاونی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hofner and Elser v. Macroton GmbH [1991] ECR I-1979, para.306.  
2. IAZ International Belgium SA v. Commission [1983] ECR 3369.  
3. Italy v. Sacchi [1974] ECR 409.  
4 .Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioen Textielindustri [1999] ECR I-5751, 

para.311.  
5. RAI/UNITEL [1978] OJ L157/39 – Reuter/Basf [1976] OJ L254/40.  
6. IAZ International Belgium SA v. Commission [1983] ECR 3369.   
7. Gottrup-klim Grovvareforeninig and Others v. Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA 

[1994] ECR I-5641.   
8. P&I Clubs [1985] OJ L376/2.  

 21که در تاریخ » رقابت در خدمات حرفه اي، افق ها و چالش هاي جدید« به مقاله ماریو مونتی رئیس کمیسیون اروپایی تحت عنوان . 9
ایت اینترنتی اداره کل رقابت کمیسیون اروپایی به نشانی زیر این مقاله در س.میالدي منتشر شده است مراجعه کنید 2003مارس سال  21
  http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.html :است دسترسی قابل

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.html
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را نیز در عداد واحدهاي اقتصادي مشمول قوانین و   2هاي ورزشی و فدراسیون  1دادگستري
دیوان دادگستري اروپایی در یکی از آراي خود وکالي عضـو  . اند و مقررات رقابتی دانسته

 کانون دادگستري را که در مقابـل دریافـت حـق الوکالـه اقـدام بـه ارائـه خـدمات حقـوقی         
از نظـر دیـوان پیچیـدگی و    . ه واحـدهاي اقتصـادي بـه شـمار آورده اسـت     کنند در زمـر  می
بـر فعالیـت اینگونـه    اي  بودن ماهیت خـدمات مـذکور و نیـز وجـود نظـارت حرفـه      اي  حرفه

  . تواند مانع اطالق عنوان واحد اقتصادي به آنها گردد نمی اشخاص
ضـد رقـابتی میـان     هـاي  معاهده اروپایی تبانی 81همانگونه که اشاره شد به موجب ماده 

واحدهاي اقتصـادي ممکـن اسـت در قالـب توافـق میـان واحـدهاي اقتصـادي، تصـمیمات          
هماهنـگ میـان آنهـا صـورت پـذیرد،       هاي صنفی واحدهاي اقتصادي ویا رویه هاي اتحادیه

  .شود می اینک هر یک از اشکال فوق توضیح داده

  3توافق میان واحدهاي اقتصادي .1-1-1
نهایـت   آراي دادگاه بدوي و دیوان دادگستري اتحادیه اروپایی بـی در » توافق«اصطالح 

دادگاه بـدوي اروپـایی راي داد کـه اثبـات وجـود      » بایر«در پرونده . موسع تفسیر شده است
بـه  . باشـد  می یک توافق صرفا منوط به اثبات وجود عناصر ماهوي تشکیل دهنده این مفهوم

احدهاي اقتصادي براي اجراي یک خط مشی یـا  عبارت دیگر تنها وجود توافق اراده میان و
تعقیب یک هدف واحد و یـا انتخـاب یـک شـیوه رفتـاري در بـازار نشـانگر وجـود توافـق          

اعـم از اینکـه توافـق مـذکور بـه      . معاهده میان واحـدهاي اقتصـادي اسـت    81موضوع ماده 
بـوده و  موجب قوانین ملی کشورهاي عضو قرارداد شناخته شده یا نشود، کتبـی یـا شـفاهی    

  4.قصد طرفین آن ایجاد تعهد قانونی باشد  یا نباشد
از نظر دیوان دادگستري اروپایی نیز به صـرف وجـود موافقـت میـان دو یـا چنـد واحـد        

معاهـده محقـق خواهـد     81اقتصادي، بدون توجه به شکل و نحوه آن، توافق مورد نظر ماده 
قـض مفـاد توافـق نیـز تـاثیري در      از نظر دیوان وجود یا فقدان ضمانت اجرایـی بـراي ن  . شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wouters v. Alegemene Raad Van de Nederlandse Order Van Advocaten [2002] ECR I-577.  

577.  
2. Distribution of Package Tours During the 1990 World Cup [1992] OJ L 326/31.  
3. Agreement between undertakings.  
4. Bayer AG v. Commission[2000] ECR II-3383.  
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  1.معاهده نسبت به آن نخواهد داشت 81شمول مقررات ماده 
علیرغم تفسیر موسع از مفهوم واژه توافق، دیوان دادگستري اروپایی بر ایـن امـر تاکیـد    

معاهده اروپایی صرفا در مـورد توافقـات میـان واحـدهاي اقتصـادي       81ماده  1دارد که بند 
هایی که بخشی از یک واحد اقتصادي بزرگ  بوده و توافقات میان شرکتمستقل قابل اجرا 

زیرا از . گیرد نمی هاي تابعه آن را در بر هاي مادر و شرکت دهند و نیز شرکت می را تشکیل
دیدگاه حقوق رقابت اروپایی آنچه که براي رقابت مضر است تبانی میان رقبا یا بـه عبـارت   

به همین جهت در جایی که ایـن اسـتقالل و بـه    . قل استدیگر میان واحدهاي اقتصادي مست
تبع آن رقابـت میـان دو یـا چنـد واحـد اقتصـادي بـه لحـاظ وجـود وابسـتگی تشـکیالتی و            

براي اي  اقتصادي آشکار میان آنها منتفی است، اساسا اعمال چنین ممنوعیتی هیچگونه فایده
   2.جریان رقابت در بازار به همراه نخواهد داشت

دیگر دیوان دادگستري اروپایی در مقام تفسیر مفاد مندرج در معاهده اروپایی، از سوي 
در این راسـتا دیـوان در راي خـود     .معاهده اروپایی وارد نموده است 81استثنایی را بر ماده 
اعالم کرد که قراردادهاي جمعی منعقده میان نماینـدگان  » آلبانی اینترنشنال«راجع به پرونده
رگران تا جایی که مربوط به ارتقاي شـرایط کـاري و اسـتخدامی باشـد؛ از     کارفرمایان و کا

دیوان در مقام استدالل راجـع بـه ایـن راي    . معاهده مستثنی خواهد بود 81ماده  1شمول بند 
اجتمـاعی از   هـاي  اعالم نمود؛ از آنجایی که ارتقاي وضعیت استخدامی و شغلی و حمایـت 

ت آزاد در بازار مشـترك، از اهـداف جامعـه اروپـایی     شاغلین همانند حمایت از جریان رقاب
معاهده راجـع بـه قراردادهـاي جمعـی کـار اعمـال گـردد          81است لذا در صورتی که ماده 

ممکن خواهد شد، به همین جهت از نظر دیوان چنین قراردادهایی باید  تامین هدف فوق غیر
  3.معاهده مستثنی گردند 81از شمول ماده 

ابت اروپایی توافقات میان واحدهاي اقتصادي بـه طـور کلـی بـه دو     از دیدگاه حقوق رق
  :شوند می نوع تقسیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sandoz Prodotti Farmaceutici Spa v. Commission [1990] ECR 661.  
2. Viho Europe BV v. Commission [1996] ECR I-5457, chapter 9. 
3. Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999] ECR I-

5751.  
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  1توافقات عمودي: الف
 از دیدگاه دانشمندان علم اقتصاد، بازار تجاري و اقتصـادي بـه سـطوح مختلفـی تقسـیم     

کننـدگان و خـرده فروشـان نیـز هـر یـک در        تولیدکنندگان در یک سطح و توزیع. شود می
منظور از توافقات عمودي، . با همسانان خود به فعالیت تجاري اشتغال دارند سطوح مختلف

توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادي است که هر یک از آنها در سطح متفـاوتی از بـازار   
کننده یا توافقی کـه   مانند توافق میان یک تولیدکننده با یک توزیع. کنند می تجاري فعالیت
ورود به توافقات عمودي یکی . گردد می ا یک خرده فروش حاصلکننده ب میان یک توزیع

اي کـه محصـولی را تولیـد     ترین لوازم حضور در بازار تجـاري اسـت تولیدکننـده    از بدیهی
  . کنندگان اقدام نماید کند باید براي عرضه محصول خود از طریق توزیع می

مـوالً در قراردادهـاي   از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه اروپـایی قیـود و شـرایطی کـه مع    
هاي مذکور در قراردادهـاي افقـی    شود بسیار کمتر از شرایط و محدودیت عمودي ذکر می

زیـرا رقابـت تجـاري بـه مفهـوم واقعـی کلمـه        . شـوند  می آور تلقی براي رقابت تجاري زیان
بـه همـین دلیـل نگـاه کمیسـیون      . معموال در بین واحدهاي اقتصـادي همسـطح جریـان دارد   

روپایی به این گونه قراردادها غالبا مبتنی بر دیدگاه اقتصادي بوده و اغلب اینگونـه  اتحادیه ا
  2.گیرند نمی معاهده قرار 81قراردادها مشمول ممنوعیت موضوع ماده 

اي از بـازار   اما با این حال در مواردي که دو طرف قرارداد عمودي هر یک سهم عمـده 
توانند واحـدهاي   می اشند، اینگونه قراردادها نیزبا یک محصول را در اختیار داشته ب 3مرتبط

. کنند تحت تاثیر قـرار دهنـد   می اقتصادي دیگر را که کاالي مشابه یا جایگزین آن را تولید
متعهد و ملزم نمودن یک توزیع کننده به خرید تمـامی کـاالي مـورد نیـاز خـود از       بنابراین

ت براي سایر تولیدکننـدگان شـده و   تواند موجب ایجاد مانع و محدودی یک تولیدکننده می
بـه همـین جهـت ممکـن اسـت قراردادهـاي        4رقابت در بازارهاي پایین دست را از بین ببرد

  .اي آثار ضد رقابتی باشنددارعمودي نیز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vertical Agreement.  
2. Maher M.Dabbah, EC and UK Competition Law, London, Cambridge University Press, 

First Edi., (2004) P. 134. 
3. Relevant market.  
4. Guy Tritton , Intellectual Property in Europe, London Sweet and Maxwell , Second Edi , 

(2002), P. 568. 
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  1توافقات افقی:ب
گـردد،   مـی  برخالف توافقات عمودي که میان واحدهاي اقتصـادي غیرهمسـطح منعقـد   

در .کننـد  اقتصادي است که در یک سطح همسان فعالیـت مـی  توافقات افقی میان واحدهاي 
. دارند اتحادیه اروپایی اینگونه توافقات در کانون توجه مراجع ذیصالح رقابت تجاري قرار

زیرا از دیدگاه حقوق رقابت اروپایی آثار ضد رقابتی این دسته از توافقات به مراتـب بیشـتر   
سـت کـه چنـین توافقـاتی میـان واحـدهاي       دلیـل ایـن امـر ایـن ا    . از توافقات عمودي اسـت 

 شود که عمالً یا حداقل بطور بـالقوه رقبـاي تجـاري یکـدیگر محسـوب      می اقتصادي منعقد
  . شوند می

 2ها میـان تولیدکننـدگان   توان به توافقات راجع به تثبیت قیمت از جمله توافقات افقی می
تقسـیم بازارهـا یـا     و توافقـات  3هـاي خـرده فروشـی     یا توافقات جمعی بـراي حفـظ قیمـت   

اشـاره نمـود کـه     6یـا تحـریم جمعـی    5و توافقات جمعی امتناع از عرضه محصـول  4مشتریان
ها و یا ایجاد محدودیت در عرضه محصـول بـه بـازار شـده و      توانند موجب تثبیت قیمت می

در . تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار را بر هم زده و رقابت سالم اقتصادي را مختل نمایـد 
تیجه مقامات رقابت همواره با دقت و حساسیت مضاعفی قراردادهاي افقی میان واحـدهاي  ن

  . دهند می اقتصادي  را تحت کنترل و نظارت قرار

  صنفی واحدهاي اقتصادي هاي تصمیمات اتحادیه .2-1-1
تشکیل اتحادیه صنفی توسط واحدهاي اقتصادي فعال در یک رشته تجاري و اقتصادي 

اینگونه اتحادیه ها . گیرد مشابه با هدف حمایت از منافع جمعی آنها صورت میهاي  یا رشته
  .شوند می معموال به وسیله هیات منتخب اعضاي صنف اداره

امـا در عمـل رویـه قضـایی     . هاي صنفی در معاهده رم تبیین نشـده اسـت   ماهیت اتحادیه
ر دیوان دادگسـتري اتحادیـه   از نظ. اتحادیه اروپایی تفسیر موسعی از آن را ارائه نموده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Horizontal Agreements.  
2. Price Fixing Between Manufacturers Agreements. 
3. Collective Agreements in Order to Maintenanc of Resale Price.  
4. Allocation of Markets or Customers.  
5. Collective Refusal to Supply. 
6. Collective Boycotts 
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اروپایی، تشکیالت تخصصی داراي اختیارات قانونی راجـع بـه اعضـاي یـک صـنف ماننـد       
کشاورزي کـه بـه موجـب قـانون تشـکیل شـده و        هاي و تعاونی 1کانون وکالي دادگستري

نیز از مصادیق اتحادیه هاي صـنفی    2شوند می توسط اشخاص منصوب از سوي دولت اداره
  . آیند می به شمار

صـنفی   هـاي  دیوان دادگستري اتحادیه اروپایی همچنین مفهوم تصمیم در مورد اتحادیه
  صـنفی را  هـاي  آور اتحادیـه  غیرالـزام  هاي را نیز موسع تفسیر نموده است تا جایی که توصیه

صـنفی کـه    هاي بدین ترتیب تصمیمات اتحادیه 3.نیز تحت شمول این عنوان قرار داده است
داشـته باشـند بـه عنـوان تبـانی میـان واحـدهاي         معاهـده را در پـی   81مـاده   آثار مـذکور در 

  .اقتصادي تلقی خواهند شد

  هماهنگ میان واحدهاي اقتصادي هاي رویه .3-1-1
هماهنگ میان  هاي کمیسیون اروپایی در فرهنگ واژگان تخصصی حقوق رقابت، رویه

حدهاي اقتصادي بـدون انعقـاد یـک    اقتصادي را اتخاذ رفتار و رویه مشابه میان وا هاي واحد
هـا عالمانـه و بـراي     کمیسیون معتقد است که اینگونه رویـه . توافق رسمی، معنی کرده است

رقابــت از ســوي واحــدهاي اقتصــادي از طریــق تمــاس مســتقیم یــا  هــاي مقابلــه بــا ریســک
 غیرمستقیم میان واحـدهاي اقتصـادي و بـا قصـد تحـت تـاثیر قـرار دادن رونـد بـازار انجـام          

   4.پذیرد می
هماهنگ ضدرقابتی در اتحادیه اروپایی مسدود کـردن   هاي هدف از ممنوع کردن رویه

. معاهـده اسـت   81هاي فرار واحدهاي اقتصادي از شمول مقررات مذکور در ماده  کامل راه
 زیرا در صورت فقدان چنین ممنوعیتی ممکن بود واحـدهاي اقتصـادي بـا اتخـاذ رفتارهـا و     

بـه همـین جهـت    . در عرصـه بـازار اقـدام بـه تبـانی بـا یکـدیگر نماینـد        هماهنـگ   هاي رویه
هماهنـگ راه را بـر چنـین سـوء      هـاي  معاهده اروپایی با ممنوع کـردن رویـه   کنندگان تنظیم
  .اند بستهاي  استفاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wouters v. Alegemene Raad Van de Nederlandse Order Van Advocaten (2002) ECR I-577   
2. BNIC v. Clair (1985) ECR 391. 
3. IAZ International Belgium SA v. Commission (1983) ECR 3369. 

  :اقتباس شده است» دایستوفس«تعریف فوق از راي دیوان در پرونده  . 4
Imperial Chemical Industries (ICI) Ltd. v. Commission (Dyestuffs) (1972) ECR 619 para.64. 
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با این حال باید توجه داشت که صرف وجود رفتارهاي همسان میان واحدهاي اقتصادي 
رویه هماهنگ میان آنها قلمداد نمـود، مگـر اینکـه رفتارهـاي مـذکور      توان به عنوان  نمی را

    1.معاهده اروپایی احصاء شده است 81آثاري را به دنبال داشته باشند که در ماده 
ریق برقراري تماس مسـتقیم یـا   با توجه به موارد فوق زمانی که واحدهاي اقتصادي از ط

 هـاي بـازاري یکـدیگر باشـند بـه سـهولت      مستقیم در صدد تحت تـاثیر قـرار دادن رفتار  غیر
در جایی که رفتار همسان  بنابراین 2.توان وجود رویه هماهنگ میان آنها را استنباط نمود می

میان واحدهاي اقتصادي مسبوق به تماس مستقیم یا غیر مستقیم میان آنهـا باشـد، واحـدهاي    
اي همسان آنها نتیجه وجـود  اقتصادي مذکور براي دفاع از خود باید اثبات نمایند که رفتاره

  3.تبانی میان آنها نیست
رویه قضایی اتحادیه اروپایی مفهوم رویه هماهنگ را نیز همانند سایر مفاهیم مذکور در 

تا جایی که ارائـه اطالعـات بـازار بـه واحـد      . معاهده بسیار موسع تفسیر نموده است 81ماده 
موجـب گـردد  یـک رقیـب بـا       اقتصادي رقیب بدون وجود توجیـه مناسـب بـراي آن، کـه    

دسترسی به این اطالعات بتواند هماهنگ با رقباي دیگر رفتار خود را استمرار داده و یـا آن  
  4.را تغییر دهد، به منزله رویه هماهنگ محسوب شده است

از دیــدگاه کمیســیون اروپــایی تبــانی همــواره مبتنــی بــر توافــق صــریح وآشــکار میــان  
ممکن است رفتارهاي تبـانی گرانـه حتـی در وضـعیتی کـه      واحدهاي اقتصادي نیست، بلکه 

واحدهاي اقتصادي اقدامی را به طـور انفـرادي امـا هماهنـگ و همسـو بـا سـایر واحـدهاي         
  5.نامند می انی ضمنیبنوع اخیر را ت. دهند نیز وجود داشته باشد می اقتصادي انجام

  شرایط ممنوعیت و بطالن تبانی میان واحدهاي اقتصادي .2-1
وجود تبانی میان واحدهاي اقتصـادي در اشـکال مختلـف آن از دیـدگاه حقـوق       صرف

زیـرا بسـیاري از توافقـات میـان واحـدهاي اقتصـادي،       . رقابت اروپایی امـر مـذمومی نیسـت   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Solvay SA v. Commission (1996). 
2. Suiker Unie v. Commission (1975) ECR 1663. 
3. Petrofina v. Commission (1991) ECR II-1087.  
4. Hercules v. Commission (1992) paras.259-261.  

  .   مراجعه کنید (collusion) به فرهنگ واژگان کمیسیون اروپایی ذیل واژه التین  .5
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هماهنـگ میـان اینگونـه     هـاي  اقتصـادي و رویـه   هـاي  صـنفی واحـد   هاي تصمیمات اتحادیه
اقتصـادي مـذکور از لـوازم اولیـه و بـدیهی      واحدها تبانی و اشتراك مساعی میان واحدهاي 

به همین جهت حقوق رقابت اروپـایی نیـز بـراي    . هاي تجاري و اقتصادي است براي فعالیت
معاهـده پـیش بینـی کـرده      81اعمال ممنوعیت راجع به تبانی ها دو شرط اساسی را در ماده 

  :است
آن و یـا ایجـاد   هدف یا تـاثیر تبـانی، جلـوگیري از رقابـت، محـدود کـردن       : شرط اول

  .اختالل در آن باشد
ي بـر تجـارت میـان کشـورهاي     گـذار  تبانی واحدهاي اقتصادي امکان تـاثیر : شرط دوم

  .عضو اتحادیه را داشته باشد
  .دهیم می هر یک از شرایط فوق را جداگانه مورد بررسی قرار

ل درآن کردن یا ایجـاد اخـال   هدف یا تاثیر تبانی، ممانعت از رقابت یا محدود .1-2-1
  .باشد

مبناي اساسی دخالت حقوق رقابت در توافقات میـان واحـدهاي اقتصـادي، تصـمیمات     
هماهنگ میان آنهـا جلـوگیري از ایجـاد     هاي اقتصادي و رویه هاي صنفی واحد هاي اتحادیه

مانع براي جریان رقابت یا محدود کردن آن و یا اخالل در رقابت به وسیله اقدامات مذکور 
ت دیگر اصوال تبانی میان واحدهاي اقتصادي ممنوع نیسـت مگـر اینکـه مـانع     به عبار. است

  1.رقابت شده یا براي آن ایجاد محدودیت کرده و یا موجب اخالل در آن گردد
نکته مهمی که راجع به این شرط باید به آن اشاره شود این اسـت کـه وجـود هـدف یـا      

 یـک تواند براي اعمال ممنوعیت موضـوع بنـد    می تاثیر اخالل در رقابت  هر یک به تنهایی
به همین جهت در مواردي که از متن قرارداد روشن است که هدف از . کافی باشد 81ماده 

آن ایجاد مانع یا محدودیت و یا اخالل در رقابت اسـت، دیگـر نیـازي بـه بررسـی آثـار آن       
ظیـر تثبیـت قیمتهـا،    ن 2بر این مبنا قراردادهاي حاوي شروط ضـدرقابتی آشـکار  . نخواهد بود

محدود کردن میزان عرضه محصول بـه بـازار، ممنوعیـت صـادرات محصـول، شـرط عـدم        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alison Jones & Brenda Sufrin, op.cit, p.158 . 
2. hard-core restriction.  
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از سـوي  . شوند می رقابت و نظایر آن از مصادیق تبانی ممنوع میان واحدهاي اقتصادي تلقی
هاي قـرارداد   دیگر هر گاه اثر عملی قرارداد اخالل در رقابت باشد اثبات این نکته که طرف

 81تواند مانع اجراي مفاد ماده  نمی ه قصدي براي ایجاد چنین اثري را نداشته اند نیزهیچگون
  1.معاهده اروپایی در خصوص چنین قراردادي گردد

 81از سوي دیگر برخی از  آثار ضد رقابتی تبانی میان واحدهاي اقتصادي در متن مـاده  
  :مورد اشاره واقع شده است این موارد عبارتند از

از دیـدگاه حقـوق   : هاي خرید یا فروش به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم   قیمت تثبیت -1
هاي کاالها و خدمات تنها بایـد تـابع جریـان رقابـت در بـازار بـوده و        رقابت اروپایی قیمت

هماهنـگ میـان    هـاي  هرگونه تثبیت قیمت از طریق توافقات میان واحدهاي اقتصادي، رویه
اقتصـادي مغـایر بـا رقابـت آزاد      هاي صنفی واحد هاي هآنها ویا به موجب تصمیمات اتحادی
گیرندگان «واحدهاي اقتصادي در بازارهاي رقابتی . شود می تلقی و ممنوع و باطل محسوب

نه کند  میها را معین  ، تنها جریان رقابت است که قیمت2»سازندگان قیمت«هستند نه » قیمت
  .توافق میان واحدهاي اقتصادي

ا اعمــال کنتــرل راجــع بــه تولیــد، بــازار، توســعه فنــی یــا  ایجــاد محــدودیت یــ -2
ي و توسـعه بازارهـا بایـد در    گـذار  اقداماتی نظیر تولید، توسعه فنی، سـرمایه : گذاري سرمایه

 اعمال هرگونه محـدودیت یـا کنتـرل راجـع بـه ایـن امـور       . بازارها به طور آزاد انجام پذیرد
بـه همـین   . روند طبیعی خود خارج نمایـد تواند موجب اخالل در رقابت شده و آن را از  می

ــی و      ــا توســعه فن ــا و ی ــد،کنترل بازاره ــه تولی ــه محــدودیت راجــع ب ــال هرگون جهــت اعم
هماهنگ میان آنها ویـا   هاي ي در قالب توافقات میان واحدهاي اقتصادي، رویهگذار سرمایه

  . باشد نمی اقتصادي مجاز هاي صنفی واحد هاي به موجب تصمیمات اتحادیه
در بازار رقابتی همه واحدهاي اقتصادي باید : تقسیم بازارها یا مبادي عرضه محصول -3

بـه عبـارت   . بتوانند در هر بازاري وارد شده و در آن فعالیت کرده و یـا از آن خـارج گـردد   
دیگر نباید هیچگونه مانعی براي ورود واحدهاي اقتصادي به بازار و یا خروج آنهـا از بـازار   

از سوي دیگر واحـدهاي اقتصـادي در بـازار رقـابتی بـراي تهیـه کـاال از        . وجود داشته باشد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Etablissements Consten & Grundig v. Commission (1966) ECR 299. 
2. price taker not price maker.  
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هرگونه تبانی بر خالف این موارد مانع . مبادي مختلف باید از آزادي کامل برخوردار باشند
  .گردد می جریان رقابت تلقی

در بـازار رقـابتی هـیچ یـک از واحـدهاي       :اعمال شرایط نابرابر در معامالت همسان -4
توانند در معامالت همسان میان واحدهاي اقتصادي مختلف تبعیض قائل شـده   نمی اقتصادي

هر گونه . و بدین وسیله برخی از واحدهاي اقتصادي را در شرایط نامساعد رقابتی قرار دهند
باشـد زیـرا    اقتصادي در این خصوص ممنوع مـی  هاي تبانی به اشکال مختلف آن میان واحد

  .وند رقابت  در بازار را مختل نمایدتواند ر می اینگونه اقدامات
در صورتی کـه یـک   : منوط و مشروط نمودن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات مازاد -5

واحد اقتصادي انعقاد قراردادي را منوط به پـذیرش تعهـدات مـازادي نمایـد کـه بـه لحـاظ        
، مرتکـب  ماهیت قراردادیا عرف تجاري هیچگونه ارتباطی با موضوع قرارداد  اصلی نـدارد 

بـراي مثـال اگـر در یـک قـرارداد فـروش کـاال        . معاهده اروپایی شـده اسـت   81نقض ماده 
مشتري ملزم  به خرید کاالي دیگر یا حتی خدمات بعد از فروش آن گردد، چنـین اقـدامی   

 .محسوب خواهد شد 81ماده  1ممنوع موضوع  بند  هاي از مصادیق تبانی

معاهـده اروپـایی مصـادیق     81توجه به متن ماده تصریح با این نکته ضروري است که با 
فوق جنبه تمثیلی داشته و آثار ضد رقابتی ناشی از تبانی میان واحدهاي اقتصادي محدود بـه  

  . موارد احصاء شده در ماده فوق نخواهد بود

  هاي عضو امکان تاثیر تبانی بر تجارت میان دولت .2-2-1
میـان واحـدهاي    هـاي  ایی در خصوص تبانیمعاهده اروپ 81شرط دوم اجراي مفاد ماده 
هـاي عضـو اتحادیـه     مذکور بتوانند بر تجارت میـان دولـت   هاي اقتصادي آن است که تبانی

در صورتی که تبانی میان واحدهاي اقتصـادي صـرفا بـازار ملـی یـا       بنابراینتاثیرگذار باشند 
رسیدگی بـه ایـن    تجارت داخلی یکی از کشورهاي عضو اتحادیه را تحت تاثیر قرار دهد ،

معاهـده   81امر در صالحیت مقامات ذیصالح ملی رقابـت در کشـور مـذکور بـوده و مـاده      
  1.راجع بدان اعمال نخواهد شد

 از مجموعه آراي صادره از سـوي دیـوان دادگسـتري و کمیسـیون اروپـایی بـه روشـنی       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Guy Tritton, op.cit, p.589  
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بر تجارت میـان  تاثیر «توان استنباط نمود که مراجع مذکور تفسیر موسعی را براي مفهوم  می
اظهـار  » کانسـتن گرونـدیگ  «بـراي نمونـه دیـوان در پرونـده     . انـد  ارائه داده» دولتهاي عضو

  1:داشت
قادر اسـت بـه طـور مسـتقیم یـا      ) موضوع پرونده(الزم است روشن شود که آیا قرارداد«

هاي عضو را از جهت نیل بـه هـدف    غیرمستقیم، بالفعل یا بالقوه، آزادي تجارت میان دولت
  ».جاد بازار واحد میان کشورهاي عضو به مخاطره افکندای

پس از صدور این راي، دیوان و کمیسیون اروپایی بارها در تصمیمات خود بر این نکته 
هاي عضو در مواردي که هدف قرارداد  اند که معیار تاثیر بر تجارت میان دولت تاکید داشته

کردن آن یا ایجاد اخالل در آن باشد،  منعقده ممانعت از رقابت در بازار مشترك یا محدود
به عبارت دیگر هرگونه قراردادمغایر با رقابت میان واحدهاي اقتصادي . تحقق خواهد یافت

هاي عضو بوده وهدف یا تـاثیر آن  ممانعـت از رقابـت در     که مربوط به تجارت میان دولت
دگاه دیوان دادگستري بازار مشترك یا محدود کردن آن یا ایجاد اخالل در آن باشد، از دی

  2.هاي عضو موثر خواهد بود اروپایی  به طور حتم بر تجارت میان دولت
ازسوي دیگر ممکن است حتی در جایی که تمام یا برخی از واحدهاي اقتصادي درگیر 
در تبانی، مقیم و ساکن کشورهاي عضو اتحادیه نباشند نیز تجارت میـان کشـورهاي عضـو    

. معروف است 3»دکترین تاثیر«مفهوم در حقوق رقابت اروپایی به  این. تحت تاثیر واقع شود
به موجب این دکترین اگر یک توافق یـا رویـه هماهنـگ تجـارت میـان کشـورهاي عضـو        

معاهـده راجـع بـه آن قابـل      81اتحادیه اروپاییرا تحت تاثیر قرار دهد، در این صورت مـاده  
اقتصـادي طـرف توافـق یـا رویـه      اجرا خواهد بـود حتـی اگـر همـه یـا برخـی از واحـدهاي        

    4.هماهنگ تبعه کشورهاي عضو اتحادیه نباشند
تذکر این نکته ضروري است که هر میـزان تـاثیر یـک توافـق یـا رویـه هماهنـگ میـان         
واحدهاي اقتصادي بر تجـارت میـان کشـورهاي عضـو اتحادیـه از نظـر دیـوان دادگسـتري         

معاهده راجع به آن باشد، بلکه دیوان مذکور  81تواند توجیه کننده اعمال ماده  اروپایی نمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Etablissements Consten & Grundig v. Commission (1966) ECR 299.  
2. BNIC v. Clair (1985) ECR 391. 
3. effect doctrine. 
4. Woodpulp Cartel (19880 ECR 5193. 
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  2.باشد 1»قابل مالحظه«بر این عقیده است که تاثیر مذکور باید 
معاهده اروپایی مشاهده گردید در صورت وجـود دو   81همانگونه که قبال در متن ماده 

صـنفی   هاي ات، تصمیمات اتحادیهاین ماده توافق 2شرط فوق، به موجب عبارت صریح بند 
امـا در عمـل رویـه قضـایی     . هماهنگ میان واحدهاي اقتصادي باطل خواهد بود هاي و رویه

هـایی از تصـمیمات یـا     اروپایی این بطالن را صرفا محدود به شروطی از قراردادها یا بخـش 
اروپـایی در  دیـوان دادگسـتري   . باشـند  81مـاده   1هماهنگ نموده که مغایر با بند  هاي رویه

که قـرارداد تنهـا زمـانی بـه طـور کلـی باطـل        کند  مییکی از آراي خود به صراحت تاکید 
  3.اشدبمعاهده از سایر شروط آن قابل تفکیک ن 81ماده  1خواهد بود که شروط مغایر با بند 

که امکان تفکیک میان شروط باطل و سـایر مفـاد یـک    کند  میبا این حال دیوان تاکید 
ضوعی است که در صالحیت قوانین ملی کشورهاي عضو اتحادیه قرار داشـته و  قرارداد، مو
هاي ملی کشورهاي مذکور در این رابطه با اعمال و اجراي قوانین ملی تصـمیم الزم   دادگاه
    4.نمایند می را اتخاذ

  ها معافیت .3-1
ثناء بـراي  معاهده اروپایی، پیش بینـی مـوارد اسـت    81ماده  1با توجه به اطالق عبارت بند 

زیرا ممکن است تبانی میان واحدهاي . آن در متن معاهده امري کامال طبیعی و منطقی است
اقتصادي در اشکال مختلف آن در مواردي علیـرغم دارا بـودن آثـار سـوء رقـابتی متضـمن       

این ماده مواردي تحـت عنـوان    3فواید اقتصادي قابل توجهی باشند، به همین جهت  در بند 
بینی شده است در صورتی که تبانی میان واحـدهاي اقتصـادي داراي    معافیت پیشاستثناء یا 

راجع بـه آنهـا غیرقابـل اجـرا      81ماده  1شرایط مذکور در این بند باشد ممکن است مفاد بند
یا بـه عبـارت دیگـر اختیـار اعمـال       این اعالم  و همانگونه که اشاره شد اختیار. اعالم گردد
شـوراي   2003/1و  62/17شـماره   هـاي  هنامـ  آیینن بند به موجب مذکور در ای هاي  معافیت

هاي ملی کشورهاي عضو اتحادیـه واگـذار گردیـده     اروپایی به کمیسیون اروپایی و دادگاه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Appreciable Effect. 
2. Societe La Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm GmbH (1966) ECR 235. 
3. Societe La Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm GmbH (1966) ECR 235. 
4. Societe de Vente de Ciments et Betons de I,Est v. Kerpen & Kerpen GmbH & Co KG 

(1983) ECR 4173. 
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ها و پـس از آن نیـز انـواع آن مـورد بررسـی       در این گفتار ابتدا شرایط اعمال معافیت. است
  .گیرد می قرار

  شرایط اعمال معافیت .1-3-1
معاهده اروپایی براي اعمال معافیت موضوع بند مـذکور چهـار شـرط     81ماده  3بند  در
براي برخورداري تبانی میان واحدهاي اقتصادي از معافیت مـذکور در   .بینی شده است پیش

، به عبارت دیگر شروط مذکور در ایـن مـاده   1این بند هر چهار شرط باید وجود داشته باشد
  .هستند 2»شروط جمعی«

  :شروط شامل موارد زیر استاین 
تبانی میان واحدهاي اقتصادي منجر به پیشرفت یا اصالح تولید یا توزیع کاال شده ویـا   -1

  تقاي پیشرفت اقتصادي یا فنی گرددموجب ار
همــین امــر بــه دیــوان . محــدوده موضــوعات منــدرج در ایــن شــرط بســیار وســیع اســت

این فرصت را داده اسـت تـا بـا اسـتناد بـه      دادگستري اروپایی به عنوان مرجع تفسیر معاهده 
پیشرفت توزیع، ارتقاي اقتصـادي و ارتقـاي    موارد مذکور در این ماده یعنی پیشرفت تولید،

مختلـف علـوم، فنـاوري،  تجـارت و      هـاي  هماهنـگ در حـوزه   هـاي  فنی، قراردادها و رویه
معاهده مستثنی  81ماده  1اقتصاد را که میتواند براي جامعه اروپایی مفید باشد، از شمول بند 

  .سازد
  اصله از تبانی عاید مشتریان گردداي از منافع ح سهم منصفانه – 2

پیشـرفت تولید،پیشـرفت   (منظور از منافع حاصـله همـان مـوارد مـذکور در شـرط قبلـی       
و مقصود از مشتري نیز معنی موسع آن بوده و . است) توزیع، ارتقاي اقتصادي و ارتقاي فنی

نهایی شده بلکه مشتریان واسطه نظیر خرده فروشان را نیـز در   کنندگان مصرفنه تنها شامل 
  3.کننده باشد تواند واحد اقتصادي یا شخص حقیقی مصرف می مشتري همچنین. گیرد بر می

  پذیرباشدمحدود کردن رقابت براي نیل به اهداف فوق اجتناب نا – 3
هـایی باشـد کـه     راي محـدودیت تبانی که داراي شرایط دوگانه فوق است باید صـرفا دا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Metropole Television SA v. Commission [1996] ECR II-649  
2. cumulative clauses  
3. Kabel und Metallwerke Neumeyer AG and Etablissements Luchaire SA Agreement [1975] 

OJ L 222/34  
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به همین جهـت هیچگـاه   . براي تامین فواید مذکور در شرط اول و دوم  اجتناب ناپذیر باشد
توانند به بهانه نیل به منافع فوق اقدام به درج شرایط محـدود کننـده    نمی واحدهاي اقتصادي

ــد    ــامین اهــداف مــذکور ضــروري نیســت، نماین ــراي ت ــا ب هــدف . رقابــت کــه وجــود آنه
معاهده اروپایی از درج این شرط اکتفاء بـه حـداقل شـرایط محـدود کننـده       کنندگان نظیمت

  .بوده است
بت به میزان قابل توجـه  هاي آن به امکان حذف رقا تبانی نباید  موجب شود که طرف – 4

  دست یابند
منظور از این شرط این است که در صورت اعطاي معافیت به تبانی داراي شرایط قبـل،  

بـراي ایـن   . نباید تبانی مذکور موجب از بین رفتن رقابت به میزان قابل توجه در بازار گـردد 
منظور الزم است شرایط رقابتی قبل و بعـد از انعقـاد قـرارداد در بـازار مـورد ارزیـابی قـرار        

  .  گیرد

  ها انواع معافیت .2-3-1
معاهـده اروپـایی در دو    81ماده  3موضوع بند  هاي  معافیتهمانگونه که قبال اشاره شد 

 هـاي   معافیـت امـروزه صـدور   . شوند انفرادي صادر می هاي  معافیتکلی و  هاي  معافیتنوع 
کمیسیون اروپایی منحصرا از اختیارات کمیسـیون اروپـایی    62/17ه نام آیینکلی به موجب 

عـالوه   2003/1هنامـ  آیـین انفرادي بر اساس مقررات منـدرج در   هاي  معافیتوده و صدور ب
هاي ملی کشـورهاي عضـو اتحادیـه     برکمیسیون اروپایی از سوي مقامات ذیصالح و دادگاه

  .باشد می نیز امکان پذیر
  1کلی هاي  معافیت – 1

ه از سـوي کمیسـیون   صـادر  هـاي  هنام آیینکلی در قالب  هاي  معافیتمقررات مربوط به 
کلـی ایـن اسـت کـه تبـانی میـان       هـاي   معافیـت صوصـیات بـارز   خ شـوند  مـی  اروپایی تعیین

گیرند، بطـور خودکـار از شـمول     قرار میها  معافیتواحدهاي اقتصادي که مشمول اینگونه 
اسـتفاده از  . معاهده اروپـایی معـاف و مسـتثنی خواهنـد بـود      81) 1(ممنوعیت موضوع ماده 

مذکور تنها مستلزم رعایت شـرایط مقـرر شـده در آیـین نامـه از سـوي       هاي  معافیتمزایاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. block exemption. 
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هاي تبانی بوده و نیازمند هیچ گونه اقدام قانونی و اداري دیگـري   واحدهاي اقتصادي طرف
باشد و تنها به صرف وجود شـرایط قـانونی مقـرر در     توسط واحدهاي اقتصادي مربوطه نمی

 81هـا از شـمول  ممنوعیـت موضـوع مـاده       ، اینگونـه تبـانی  کلـی  هـاي  معافیت هاي هنام آیین
اتخاذ این روش از سوي کمیسیون اروپایی، ضمن  اینکه موجب . معاهده معاف خواهند شد

هاي ملی و مراجع رقـابتی کشـورهاي عضـو اتحادیـه      کاهش قابل توجه مراجعات به دادگاه
مضــافاًَ اینکــه .  ده اســتشــده، ســهولت الزم را نیــز بــراي واحــدهاي اقتصــادي ایجــاد نمــو

هاي  هاي ملی کشورهاي عضو اتحادیه نیز همواره اجازه دارند در رسیدگی به پرونده دادگاه
  . ها استناد نمایند انفرادي به مقررات اینگونه آیین نامههاي  معافیتیا هنگام صدور  مطروحه

  1انفرادي هاي  معافیت – 2
میالدي  بـه   2003شود که تا قبل از سال  می قی اطالهای معافیتانفرادي به  هاي  معافیت

موجب تصمیم کمیسیون اروپایی، و در حال حاضر عـالوه بـر کمیسـیون اروپـایی از سـوي      
هــاي ملــی و مقامــات رقابــت کشــورهاي عضــو اتحادیــه، در خصــوص تبــانی میــان  دادگــاه
در صـورتی  . گـردد  معاهده اروپایی ، صـادر مـی   81ماده  3اقتصادي به استناد بند  هاي واحد

هاي ملی یا مراجع رقابتی کشورهاي عضو اتحادیه تشخیص دهند که تبـانی میـان    که دادگاه
برخـوردار اسـت، در ایـن     81مـاده   3واحدهاي اقتصادي از شرایط معافیت مـذکور در بنـد   

صورت براي آن معافیت انفرادي صادر خواهند کردبا صدور  ایـن معافیـت، تبـانی فـوق از     
شـده و از اعتبـار و نفـوذ قـانونی برخـوردار       مسـتثنی   81)1(موضوع مـاده  شمول ممنوعیت 

  .خواهد شد

  تبانی میان واحدهاي اقتصادي از دیدگاه حقوق ایران .2
اصالح مـوادي  قانون  44همانگونه که اشاره شد ممنوعیت تبانی درحقوق ایران در ماده 

ي ایران و اجرا جمهوري اسالمیاز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
ایـن مـاده   . بیان شـده اسـت   25/3/1387مصوب  )44(اصل چهل و چهارمهاي کلی  سیاست
  :دارد می مقرر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Individual Exemption. 
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اعم از کتبـی، الکترونیکـی،   (هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم  -44ماده 
داشته باشد به نحوي کـه  بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال ) شفاهی و یا عملی

  :نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است 
هاي خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بـازار   مشخص کردن قیمت -1

  .به طور مستقیم یا غیرمستقیم
محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت  -2
  .در بازار

  هـــاي تجـــاري آمیـــز در معـــامالت همســـان بـــه طـــرف تحمیـــل شـــرایط تبعـــیض -3
ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد  -4

  .به آنها
هاي دیگر که بنـا   موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف -5

  .تباطی نداردبر عرف تجاري با موضوع قرارداد ار
  .تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص -6
  .محــدود کــردن دسترســی اشــخاص خــارج از قــرارداد، توافــق یــا تفــاهم بــه بــازار  -7
منظور تعیین دستمزد و مزایـا،   هاي کارگري و کارفرمایی به قراردادهاي میان تشکل -تبصره

  .تابع قانون کار است
هاي فراوان میان این دو  معاهده اروپایی شباهت 81متن ماده فوق و  ماده با مقایسه میان  

دهنده اقتباس مقنن ایرانی از مقررات  ها نشان این شباهت 1.ماده به وضوح قابل مشاهده است
مباحـث  . با این حال میان این دو ماده تفاوتهـاي اساسـی وجـود دارد   . اتحادیه اروپایی است

  .یم شده استاین بخش در دو گفتار تنظ

  ن حقوق ایران و اتحادیه اروپایی وجوه تشابه و تفاوت میا .1-2
اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،        قـانون   44بررسی متن مواد  

و  اصل چهل و چهارهاي کلی  ي سیاستایران و اجرا اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .معاهده درابتداي بخش اول این مقاله آمده است 81متن ماده  . 1
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ها و موارد تفاوت متعـدد میـان ایـن دو مـتن      مشابهتمعاهده اروپایی نشانگر وجود  81ماده 
  قانونی است 

 موارد تشابه .1-1-2

به رغم وجود برخی اختالفات در نحوه تنظیم و واژگان استفاده شده در دو ماده قـانونی  
مورد بحث، در هر دو ماده مورد اشاره مواردي که ممکن اسـت موجـب اخـالل در رقابـت     

  :ستشود به قرار زیر بیان شده ا
قانون اجراي  44ماده  1بند (تثبیت قیمت کاال یا خدمات و روشهاي تعیین آن  -

 )معاهده اروپایی 81و بند الف ماده  44اصل 

 کنترل مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار یت یامحدودایجاد  -
 .)اروپاییمعاهده  81قانون اجراي اصل چهل وچهارم و بند ب ماده  44ماده  2بند (

 44ماده  3بند (هاي تجاري آمیز در معامالت همسان به طرف تحمیل شرایط تبعیض -
 .)معاهده اروپایی 81قانون اجراي اصل چهل وچهارم و بند د ماده 

هاي دیگر که  موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف -
قانون اجراي  44ماده  5بند ( .دبنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطی ندار

 .)معاهده 81اصل چهل وچهارم و بند ه ماده 

قانون  44ماده  6بند (تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص -
 .)معاهده اروپایی 81اجراي اصل چهل وچهارم و بند ج ماده 

  موارد تفاوت  .2-1-2
فوق نباید اینگونه تصور شود که تفاوت ماهوي میان این دو مـتن   هاي با وجود مشابهت 

  :ها شامل موارد زیر است این تفاوت. قانونی از وجود ندارد
قانون اجراي اصـل چهـل و چهـارم مقـنن ایرانـی صـراحتا از واژه تبـانی         44در ماده  -1

 شـده و تنهـا در  استفاده کرده است در حالی که در معاهده اروپـایی از ایـن کلمـه اسـتفاده ن    
ادبیات حقوقی اتحادیه اروپایی نویسندگان آثار حقوقی از عنوان تبانی براي توافقـات میـان   

 هــاي اقتصــادي و رویــه هــاي صــنفی واحــد هــاي واحــدهاي اقتصــادي، تصــمیمات اتحادیــه
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 . اند معاهده استفاده نموده 81هماهنگ مشمول ماده 

قـانون   44هاي مذکور در مـاده   اي ویژگیمقنن ایرانی تبانی میان اشخاص را که دار -2
اصالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري          

باشد ممنوع اعالم نمـوده اسـت    اصل چهل و چهارهاي کلی  ي سیاستایران و اجرا اسالمی
در حالی که در معاهده اروپایی تنها تبانی میان واحدهاي اقتصادي که داراي شـرایط مقـرر   

راز این نکته مبهم اسـت کـه چـرا مقـنن ایرانـی      . باشند ممنوع شناخته شده است 81در ماده 
واحــد  قــانون موضــوع بحــث معــادل 1مــاده  4در بنــد » بنگــاه « علیــرغم تعریــف اصــطالح 

 .اقتصادي، در متن این ماده از واژه اشخاص استفاده نموده است

اصالح موادي از قانون برنامه چهـارم  قانون  44آثار ضد رقابتی احصاء شده در ماده  -3
هـاي کلـی    ي سیاسـت ایـران و اجـرا   توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

از منظـر ایـن مـاده قـانونی تبـانی میـان       بـه عبـارت دیگـر    . حصري است اصل چهل و چهار
اشخاص درصورتی ممنوع خواهد بود که اوال داراي یک یا چند اثر از آثار احصاء شده در 

درحالی که همانگونه کـه اشـاره شـد    . موجب اخالل در رقابت گردد این قانون بوده و ثانیاً
د به موارد ذکر شـده در  معاهده اروپایی جنبه تمثیلی داشته و محدو 81آثار مذکور در ماده 

به عالوه اینکه تشخیص سایر آثارضد رقابتی بر عهده مراجع و نهادهاي . گردد نمی این ماده
 .مجري واگذار شده است

مشمول این ماده باطـل اعـالم    هاي معاهده اروپایی به صراحت تبانی 81در متن ماده  -4
نون برنامــه چهــارم توســعه اصــالح مــوادي از قــاقــانون  44گردیــده در حــالی کــه در مــاده 

اصـل  هـاي کلـی    ي سیاسـت ایـران و اجـرا   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
مشمول این مـاده اکتفـاء شـده و حکمـی در      هاي صرفا به بیان ممنوعیت تبانی چهل و چهار

 .وجود ندارد یا اثباتاً خصوص اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه تبانی ها نفیاً

اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه       قانون  44تفاوت میان ماده مهمترین  -5
اصـل  هـاي کلـی    ي سیاسـت ایـران و اجـرا   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

به رغم اینکه بند سوم ماده . ها است معاهده اروپایی راجع به معافیت 81ر و ماده چهل و چها
یافته است اما متاسفانه نه  افیت و موارد استثناء اختصاصمعاهده اروپایی به بیان شرایط مع 81
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قانون مورد بحث و نه در هیچیک از مـوادآن مـوارد معافیـت پـیش بینـی نشـده        44در ماده 
ایـن قـانون یکـی از وظـایف شـوراي       58مـاده   1است و این در حالی است که بـه موجـب   

موضـوع ایـن قـانون     هـاي   فیتمعارقابت تشخیص مصادیق معافیتها و اتخاذ تصمیم راجع به 
 . بیان شده است

  قانون اجراي اصل چهل وچهارم  44تجزیه و تحلیل ماده  .2-2
اصـالح مـوادي از قـانون    قـانون   44به منظور ارزیابی صحیح نقاط قوت و ضـعف مـاده   

ي ایــران و اجــرا برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوري اســالمی
ابتدا الزم اسـت مقـررات مـذکور در ایـن مـاده مـورد        ل چهل و چهاراصهاي کلی  سیاست

  .تجزیه و تحلیل قرار گیرد
موجب این ماده تبانی میان اشخاص اعـم از اینکـه تبـانی مـذکور در قالـب قـرارداد،       ه ب

توافق یا تفاهم کتبی، شفاهی، الکترونیکی  ویا عملی باشد در صورت اجتمـاع شـرایط زیـر    
  :ستممنوع شناخته شده ا

 .یک یا چند اثر از آثار احصاء شده در ماده مورد بحث را در پی داشته باشد -1

 .بتواند موجب اخالل در رقابت گردد -2

قانون مدنی ایـن واژه را   183مفهوم قرارداد در حقوق ما روشن است زیرا مقنن در ماده 
معـانی لغـوي آنهـا    اما کلماتی نظیر توافق و تفاهم علیرغم روشن بودن . تعریف نموده است

واژه تبانی اغلب در قوانین و ادبیات حقوق . فاقد تعریف اصطالحی در حقوق داخلی هستند
بـه همـین   . نـدارد اي  جزایی کاربرد داشته و در حقوق تجارت یا مدنی تعریف شناخته شـده 

رسد مراجعه به تعاریف بیـان شـده بـراي ایـن واژگـان در حقـوق اتحادیـه         می جهت به نظر
ی  به شرحی که گذشت میتواند شروع مناسبی براي اعمال و اجراي قـوانین رقـابتی و   اروپای

  .مذکور باشد هاي همچنین ارائه تعاریف ملی براي واژه
قـانون اجـراي اصـل چهـل وچهـارم تشـخیص        58مـاده   1از سوي دیگر  به موجب بند 

  53رج در مـاده  ضد رقابتی از اختیارات شورایی است که با ترکیـب منـد   هاي مصادیق رویه
توانـد در مـواردي کـه     ایـن شـورا مـی   . گـردد  مـی  قانون تحت عنوان شوراي رقابت تشکیل

دهد تبانی میان اشخاص موجب اخالل در رقابت شده یـا ممکـن اسـت باعـث      می تشخیص



 113 ... تبانی واحدهاي اقتصادي از دیدگاه حقوق

اخالل در آن گردد اقدامات مقتضی را از جمله دستور به فسخ قرارداد، توافق یا تفاهم داده 
  )قانون 61ماده .(یز جریمه نمایدو متخلف را ن

نکته قابل توجهی که در این مورد وجود دارد این است که باتوجه به عبارت صدر ماده 
مداخله شوراي رقابت در قراردادها، توافقات وتفاهمات فی مابین اشخاص یا به عبـارت   44

ل موجـب اخـالل   دیگر تبانی میان آنها منوط به آن نیست که اینگونه اقدامات به طور بالفعـ 
دهد تبانی میان  می تواند حتی در مواردي که احتمال در رقابت شده باشند بلکه این شورا می

  .برخی اشخاص ممکن است موجب اخالل در رقابت شود دستور فسخ آن را صادر نماید
قانون این اجـازه را بـه شـوراي رقابـت نـداده       61ازسوي دیگر مقررات مذکور در ماده 

. اقدام به فسخ یـا ابطـال قراردادها،توافقـات و تفاهمـات مخـل رقابـت نمایـد       است که راسا 
این امـر بیـانگر پایبنـدي مقـنن بـه      . باشد می شوراي مذکور تنها مجاز به صدور دستور فسخ
  .اصل احترام به اراده خصوصی اشخاص است

  بندي و مالحظات جمع
توان نقاط قـوت و ضـعف    با توجه به آنچه که در مطالب پیشین گفته شد تا حدودي می

هرچنـد داوري  . قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برشمرد 44مقررات ماده 
جامع و کامل در خصوص این ماده مستلزم اجرایی شدن آن و بررسی آثار و نتـایج حاصـل   

ل توان به شرح ذیـ  می با این حال نتایج و پیشنهادات حصل از این پژوهش را. باشد می از آن
  :بیان نمود

 هـاي  معاهده اروپایی از واژه تبانی میـان واحـد   کنندگان مقنن ایرانی بر خالف تنظیم -1
استفاده نموده است که با توجه به شهرت این اصطالح در ادبیـات   44اقتصادي در متن ماده 

 .حقوق رقابت به نظر میرسد مقنن ایرانی رویه صائبی را در پیش گرفته است

 44آثار ضد رقابتی ناشی از تبانی میان واحدهاي اقتصادي در مـاده  احصاي حصري  -2
قانون اجراي اصل چهل و چهار هر چند ممکن است در بادي امر به لحـاظ محـدود کـردن    
اختیارات شوراي رقابت و جلوگیري از افراط و تفریط از سوي شوراي مذکور مفیـد باشـد   

توانـد تمـامی    نمـی  ده در بندهاي این مـاده اما در دراز مدت  به لحاظ اینکه موارد احصاء ش
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اقتصادي را تحت پوشش قـرار دهـد موجـب     هاي آثار ضد رقابتی ناشی از تبانی میان واحد
بروز اشکال خواهد شد و بهتر است  همانند روش معاهده اروپایی این آثار در متن ماده  بـه  

 .طور تمثیلی ذکر گردد

تبـانی میـان   « وچهـار مقـنن از عبـارت     قـانون اجـراي اصـل چهـل     44در صدر ماده  -3
و  44در حالی که با توجه به مقررات مربوط به تبانی در ماده .استفاده نموده است » اشخاص

همـین قـانون بهتـر بـود از      1مـاده   4و نیز تعریـف واژه بنگـاه در بنـد     61عبارت صدر ماده 
واند موجب اخالل در رقابـت  ت زیرا انچه که می .شد استفاده می» تبانی میان بنگاهها«عبارت 

بنگـاه نامیـده    1مـاده   4شود تبانی میان واحدهاي اقتصادي ا سـت کـه حسـب تعریـف بنـد      
 1.اند شده

قانون اجراي اصل چهل و  44مخل رقابت در ماده  هاي اکتفاء به بیان ممنوعیت تبانی -4
تعیـین  چهار بدون تعیین حکـم وضـعی قراردادهـا، توافقـات و تفاهمـات مـذکور از حیـث        

اعطـاي اختیـار   . تکلیف آحاد جامعه که با اینگونه موارد مواجه خواهنـد بـود کـافی نیسـت    
تواند ایـن   نمی قانون مذکور نیز 61ماده  1صدور دستور فسخ به شوراي رقابت بموجب بند 

توانـد بـه عنـوان     مـی  گونه که اشاره شـد  هرچند این اقدام مقنن همان. نقیصه را جبران نماید
رسـد نفـوذ اراده اشـخاص در     به  اصل حاکمیت اراده تلقی گردد اما به نظر مـی  توجه مقنن

قـانون   975حقوق ما محدود به اخالق و نظم عمومی است به همین جهت بـه موجـب مـاده    
مدنی اجراي قراردادهاي خصوصی مخالف اخالق حسنه یا نظـم عمـومی ممنـوع گردیـده     

قنن ضمن احترام به اصـل حاکمیـت اراده،   رسد بهتر بود در این خصوص م به نظر می. است
 .داد قابل اجرا بودن اینگونه قراردادها را مورد تصریح قرار می عدم نفوذ یا غیر

قـانون اجـراي اصـل     44بینی موارد معافیت و استثنائات حکم کلـی  مـاده    عدم پیش -5
صـدر   گردد تا شوراي رقابت ملزم شود با حصول شرایط مقرر در  می چهل و چهار موجب

جلوگیري از اخالل  در رقابت نماید در حـالی کـه   اي  ماده مذکور اقدام به اتخاذ تصمیم بر
مخل رقابت فواید وآثار مفید رقابتی بسیار قابـل تـوجهی را از    هاي ممکن است برخی تبانی

اصـلح آن بـود کـه مـوارد  وشـرایط معافیـت و اسـتثناء از        . دیگر در بر داشته باشد هاي جنبه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باشد به اعتقاد نگارنده استفاده از اصطالح واحد اقتصادي به جاي بنگاه در متن قانون ارجح می .1
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شد تا شـوراي رقابـت بتوانـد بـا اسـتفاده از آن در       بینی می در متن قانون پیش 44ه حکم ماد
ــابتی معمــول دارد   اســتعمال واژه . مــوارد مقتضــی انعطــاف الزم را در اجــراي مقــررات رق

مذکور در متن قـانون   هاي  معافیتدهد که  این قانون نشان می 58ماده  1در بند » ها معافیت«
  .حذف شده است ،د بررسی یا تصویبوجود داشته اما در رون
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